
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

                                 PROFESSORAS :    DARLENE   /   VANDA                                                    TURMA:      JARDIM   II     
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE     26   À   30   DE   JULHO .     

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   REALIZAÇÃO   
DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

SEGUNDA-  
FEIRA   

  
  
  
  
  
  

         1   hora   

  
(EI03EF01)  Expressar   ideias,   desejos   
e   sentimentos   sobre   suas   vivências,   
por   meio   da   linguagem   oral   e   escrita   
(escrita   espontânea),   de   fotos,   
desenhos   e   outras   formas   de   
expressão.   

Assista   ao   vídeo   abaixo   e   depois   responda   as   perguntas.   
Link:    https://youtu.be/Frtzic_DqTE   

  

TERÇA-   
FEIRA   

  
  
  

              1   hora   

  
(EI03CG02)  Demonstrar   controle   e   
adequação   do   uso   de   seu   corpo   em   
brincadeiras   e   jogos,   escuta   e   
reconto   de   histórias,   atividades   
artísticas,   entre   outras   possibilidades.   

Aprenda   a   brincadeira   e   se   divirta,   não   se   esqueça   de   filmar   e   
enviar   para   o   meu   email.   
  Link   do   vídeo:    https://youtu.be/I02cbbfsMa4   

  

QUARTA-  
FEIRA   

1   hora   (EI03EF01)  Expressar   ideias,   desejos   
e   sentimentos   sobre   suas   vivências,   
por   meio   da   linguagem   oral   e   escrita   
(escrita   espontânea),   de   fotos,   
desenhos   e   outras   formas   de   
expressão.   

NOME   E   SOBRENOME   
  

Escreva   o    nome   completo    da   criança   com   letra    BASTÃO    e   
depois   a   criança   fará   a   cópia   embaixo   como   no   exemplo.   
Não   se   esqueça   que   é   para   fazer   o   nome   completo.   

  

https://youtu.be/Frtzic_DqTE
https://youtu.be/I02cbbfsMa4


  

  

QUINTA   
-FEIRA   

  
  
  

                   1   hora   

  
(EI03ET06)    Relatar   fatos   importantes   
sobre   seu   nascimento   e   
desenvolvimento,   a   história   dos   seus   
familiares   e   da   sua   comunidade.   

MEU   NASCIMENTO   
  

Senhores   responsáveis,   pegue   a   certidão   de   nascimento   ,   cartão   de   
nascimento   e   mostre   as   informações   à   criança   sobre   o   dia   que   ela   nasceu,   
assim   como   se   pede   na   atividade   abaixo.   Se   ela   conseguir   copiar   a   escrita   
ou   você   pode   auxiliá-la.   

  

SEXTA-   
FEIRA   

    
  
  

                 1   hora   

(EI03ET03)    Identificar   e   selecionar   
fontes   de   informações,   para   
responder   a   questões   sobre   a   
natureza,   seus   fenômenos,   sua   
conservação.     

MEU   ENDEREÇO   

Você   adulto   vai   explicar   a   criança   que   assim   como   nós   tudo   recebe   
um   nome,   inclusive   a   rua   e   a   cidade   onde   moramos,   então   vá   até   a   
rua   e   mostre   a   criança   a   placa   da   rua   com   o   nome   e   mostre   o   
número   da   casa.   Depois   realize   a   atividade   abaixo:   

  
  

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Escuta,   fala,   pensamento   e   imaginação ,    traços,   
cores   sons   e      formas,   espaço,   tempos,   quantidade,   relações   e   transformações;   O   eu,   o   outro   e   o   nós   

  
DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:    Conviver,   brincar,   participar,   explorar,   expressar,   conhecer-se   



PLANO   DE   AULA   SEMANAL   –   ANO   2021   

                                 PROFESSORAS :CAREM                                                     TURMA:      JARDIM   II     
PLANO   DE   AULA   SEMANAL   DE     27   E   28   DE   JULHO .     

EDUCAÇÃO   INFANTIL   PRÉ-ESCOLA   (PARCIAL)         EDUCAÇÃO   FÍSICA   

DIAS   DA   
SEMANA   

TEMPO   ESTIMADO   PARA   REALIZAÇÃO   
DAS   ATIVIDADES   

OBJETIVOS   DE   APRENDIZAGEM   E   
DESENVOLVIMENTO   

           ESTRATÉGIAS   /   CONTRIBUIÇÕES   DIDÁTICAS   

TERÇA   
FEIRA   

  
  
  
  
  

          1   AULA   

  
(EI03EO04)  Comunicar  suas  ideias  e       
sentimentos   a   pessoas   e   grupos   diversos.   
  

(EI03EO02)Agir  de  maneira  independente,      
com  confiança  em  suas  capacidades,       
reconhecendo   
suas   conquistas   e   limitações.   
  

(EI03CG02)   Demonstrar   controle   e   
adequação  do  uso  de  seu  corpo  em         
brincadeiras  e  jogos,  escuta  e  reconto  de         
histórias,   atividades   
artísticas,   entre   outras   possibilidades   
  
    
    

Educação   Física:   
  

-Conhecendo   a   música   escravos   de   jó:   
Vídeo   com   a   música     
-Brincadeira   rítmica:   aprendendo   a   coordenar   os   
movimentos   em   função   do   ritmo.     
-   Vídeo   explicativo   da   atividade     
-   Roda   de   conversa   (conhece   outras   maneiras   de   
brincar   de   escravos   de   jó?)     

QUARTA   
FEIRA   

  
                2   AULA   

  
(EI03EO04)  Comunicar  suas  ideias  e       
sentimentos   a   pessoas   e   grupos   diversos.   
  

(EI03EO02)Agir  de  maneira  independente,      
com  confiança  em  suas  capacidades,       
reconhecendo   
suas   conquistas   e   limitações.   
  

Educação   Física-   
Conhecendo   a   música   escravos   de   jó:   
Vídeo   com   a   música     
-Brincadeira  rítmica:  aprendendo  a  coordenar  os        
movimentos   em   fução   de   ritmo.     



  

(EI03CG02)   Demonstrar   controle   e   
adequação  do  uso  de  seu  corpo  em         
brincadeiras  e  jogos,  escuta  e  reconto  de         
histórias,   atividades   
artísticas,   entre   outras   possibilidades   

-   Vídeo   explicativo   da   atividade     
-   Roda   de   conversa   (conhece   outras   maneiras   de   
brincar   de   escravos   de   jó?)     

        

  
      

  
      

CAMPOS   DE   EXPERIÊNCIAS   TRABALHADOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:     

-   CORPO,   GESTOS   E   MOVIMENTOS     

-O   EU,   O   OUTRO   E   O   NÓS     

DIREITOS   DE   APRENDIZAGEM   GARANTIDOS   NAS   ATIVIDADES   DURANTE   A   SEMANA:   

Conviver.  

Brincar.   

Participar.   

Explorar.   

Expressar.   

Conhecer-se   

  


